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Referat fra styremøte 09.02.2021  
Møtet ble gjennomført på den digitale plattformen zoom. 

Deltakere: Eli Ulvestad (styreleder), Marit Jacobsen (nestleder), Asbjørn Hjertvik, Anne Lise Olsen, 

Anne Schiøtz, Joachim Svendsrød, Linda Thiis, Kai Roger Vatne og Jorun Henriksen  

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø  

 

01/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes 
 

 
02/2021 Referat styremøtet 24.11.2020 

Forslag til referat var utsendt sammen med sakspapirene 
Vedtak: 
Referat fra styremøtet 24.11.2020 godkjennes 
 
 

03/2021 Orienteringer 
Styret ble orientert om disse sakene: 

• Status kontoret 

• Tilsagnsbrev Kompetanse Norge  

• Status ny Kursportal  

• Rapportering overordna mål, Kompetanse Norge  

• Kompensasjonstilskudd kursarrangører 2020 

• Rapport Livslang læring, effekter av organisert lokal frivillighet, Åse Vigdis Festervoll Vofo 
Akerhus (lenke i mail) 

• Årsmøte i Vofo 26.05.2021 

• Nytt fra Vofo  

• Nytt fra Kulturalliansen  
 

Vedtak: 
Informasjonen blir tatt til orientering. 
 
 

04/2021 Regnskap 2020 
Foreløpig regnskapsrapport 2020 var utsendt. Det ser ut til at nedgang i kurstimer blir på ca 35% og 
andel opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd som overføres vil være ca 2,8 mill. Forventet 
årsresultat vil være rundt kr 100.000,-  
Vedtak: 
Foreløpig regnskap 2020 blir tatt til orientering. Endelig regnskap legges fram på neste styremøte. 
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05/2021 Stimuleringstilskudd motivasjonssamlinger 2021 
Det er utlyst kr 400 000 til en midlertidig tilskuddsordning for regionale og nasjonale ledd for å 
motivasjonssamlinger. Søknadsfrist er 01.02.2021. Pr fristen utløp er det kommet inn 35 søknader. 12 
søknader fredsstiller ikke kravene og blir foreslått avslått.  
Vedtak: 
23 søknader tildeles samlet kr 322100,- i tilskudd til motivasjonssamlinger. Tilskuddene utbetales når 
rapport er mottatt. Siste frist for gjennomføring er utgangen av 2021. 
 

 
06/2021 Årsmøtet 27.05. 2021  

Styret diskuterte opplegg og rammer for årsmøtet. Styret ønsker tilleggsprogram rundt tema motivasjon 
og ber kontoret komme tilbake med et forslag.  
Vedtak: 

1) Det innkalles til årsmøte 27.05.2021 på Telegrafen i Oslo i hht til vedtektene. Frist for å reise saker 
settes til 01.04.2021 og valgkomiteen settes i arbeid  

2) Rammene rundt årsmøtet planlegges i tråd med diskusjonen i styret.  
 
 

07/2021 Årsmelding 2020 
Kontoret presenterte rammer for arbeid med Årsmelding 2020.  
Vedtak: 

Årsmelding 2020 planlegges og trykkes i same form og mal som tidligere år. Endelig utkast behandles 

på neste styremøte.  

 
08/2021 Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2021  
Kontoret la fram forslag til tiltak 2021 med utgangspunkt i gjeldende Strategi- og virksomhetsplan. 
Vedtak: 
Strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2021 godkjennes.  
 
 
 

09/2021 Revidert budsjett  
Daglig leder presenterte saken. Forslaget tar hensyn til tilsagnsbrev og ny forskrift. Den nye forskriften 
stiller krav om at opplæringstilskuddet skal brukes til opplæring, og at grunntilskuddet skal dekke 
administrasjon. Human-etisk forbund, HEF får overført «sin» del av opplæringstilskuddet og håndterer 
sin virksomhet inklusive intern fordeling ut til lagene selv. HEF får derfor ikke kompetanse-
hevingstilskudd i 2021. Det er lagt inn et anslag på kurstimer som er ca 10 % lavere enn der vi var før 
Covid-19. Forslaget har disse tilskuddssatsene: 
01.januar til 30.06: 
Time med lærer 125,- 
Time uten lærer 50,- 
Minstesum (for kurs uten dokumenterte utgifter); for kurs mer enn 10 timer 500,- for kurs under 10 timer 
kr 50,- pr time. 
01.juli til 31.12: 
Time med lærer 100,- 
Time uten lærer 50,- 
Minstesum (for kurs uten dokumenterte utgifter); for kurs mer enn 10 timer 500,- for kurs under 10 timer 
kr 50,- pr gjennomført time. 
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Vedtak: 
Forslag til revidert budsjett 2021med kompetansehevingstilskudd på kr 1.324.613, overføring til Human-
Etisk forbund kr 1.949.920 og ordinær timesats 100 med lærer og 50 uten lærer godkjennes. Overført 
tilskudd fra 2020 brukes i tråd md forslaget til forhøyet timetilskudd 125 med lærer og til søkbar 
tilskuddordning for motivasjonssamlinger jfr tidligere vedtak. 
 
 

10/2021 Søknad om samarbeidsavtale  
Det forelå søknad om samarbeidsavtale fra Norsk Tangoforbund. Dette er en nystartet organisasjon 
med formål å fremme argentinsk tango i Norge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet 
og likeverd. 
Vedtak: 
Studieforbundet inngår samarbeidsavtale med Norsk Tangoforbund.  
 
 

11/2021 Nominasjon tillitsverv i Kulturalliansen 
Kulturalliansen holder årsmøte 14.04.2021 og ber om forslag på kandidater til tillitsverv. 
Vedtak: 
Studieforbundet foreslår å renominere Kjærsti Gangsø til styret i Kulturalliansen. 
 

 
12/2021 Medlemsmøte om ny strategisk plan  
Det planlagte medlemsmøte med tema ny strategisk plan i november ble utsatt. Daglig leder foreslår at 
ny dato for møtet blir 12 april, og gjennomføres med samme program/opplegg. Møtet gjennomføres 
digitalt.  
Vedtak 
Det inviteres til medlemsmøte om Strategi- og virksomhetsplan gjeldende fra 2022 12 april kl 12-15.00 
 
 

13/2021 Deltakelse i Kulturytring Drammen 

Kulturytring Drammen, 21-23 juni er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle 
hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Norsk kulturforum er 
arrangør, og alle kulturorganisasjoner er invitert til å være med. 
Vedtak: 
Studieforbundet er positive til å delta på Kulturytring Drammen 2021. Studieforbundet arbeider sammen 
med Vofo og Kulturalliansen for å arrangere et politisk seminar om frivillige organisasjoner og 
opplæring. Studieforbundet tar initiativet til et seminar om bunad som ytringsmiddel sammen med de 
andre i UNESCO-prosjektet.  
 

 

 
 

 

Ved protokollen 

Kjærsti Gangsø  


